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I.

PREAMBULUM

Az egyesülési jogľól' a kozhasznú jogállásľól' valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásźtól szóló 2011. évi CLXXV. tiirvény (a továbbiakban: Civil tv.) 51. $-a szerint a civil
szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk eľősítése, továbbá az

á||amháztartas alľendszereíbőI' nyújtott támogatások szabá|yszeru felhasználásának elősegítése
éľdekében a miniszter civil információs centrumokat működtet. A civil információs centľumok

nyilvános páIyázat útján kiválasztott civil szervezetek. A civil infoľmációs centrumok feladatait -
összhangban a jelen szerződésben foglaltakkal - a Civil tv.5f . $-atarta|mazza.

AKozigazgatásiés Igazságugyi Minisztérium pá|yázatotirtki2012'jú|ius 1. és2014. decembeľ 31.

közötti idoszakra vonatkozóan a,,Civil Infomációs Centrum'' cím elnyerésére.

CIC a fenti páIyázaton elindult, és az Ernberi Erőforľások Miniszériuma XXI-T/I69113/(2012) sz.

éľtesítése szeľint megnyerte a kiírt pźiytnatot, így elnyefte a fenti időszakban fóvárosi ,'Civil
Információs Centrum'' címet.
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Annak éľdekében, hogy a CIC a Civil tv. 52. $-ában rögzitett feladatait hatékonyan te|jesíteni tudja'
a Parbreľ-önkormźnyzatés a CIC a jelen együttműködési megállapodást kotik meg.

il.

AsZB,Rx',őnÉs ľÁncy.ł,

Felek a jelen együttműködési megállapodás a|áirźsź.ľal megállapodnak abban, hogy a CIC a Paľtner-

önkoľmányzat számáta tájékoztatást nyrljt a oivil ilrfonnáuiÚs ĺ;ęrrtr.utll által kíllált szolgáltatásolu.ól,
illetve a partneľ bevonhatóságának körülményeiľől és részleteiľől.
A Paľtner-önkormtnyzatvtůlra|ja, hogy amennyiben a CIC áLta| nýjtott lehetőségekkel élni kíván, úgy
azt a CIC - cel szoros együttműködésben valósítja meg.

Felek kĺjtelezettséget vállalnak arua, hogy a program megvalósítása során ľendszeresen információt
cseľélnek egymással az esetleges tapaszta|atokľól, és a pľojektben a legjobb tudásuknak megfelelően
közreműk<jdnek.

Felek már jelen megállapodás a|áírásáva| kifejezik azon kolcsönös szándékukat, hogy a projekt
|ezfuását követően a jovőben is együttműködjenek, és az addig eléľt eredmények további folyamatos
fenntartását sajźtt eszközeikkel is biztosítsák.

ilL

A CIC F'ELADATAI

CIC vállalja, hogy a Partneľ-cinkormányzat közigazgatási illetékességi területén a Civil Információs
Centrum cím viselésének teljes idótartama soľán, Partneľ-önkormányzattal folyamatos
együttműködésben és konzultációban maradéktalanul végrehajtja a vonatkoző ptilyázatban lefektetett
alábbi feladatait:

1. A paľtneľ.iinkoľmányzat nyilvános rendezvényeĺn konzultációs lehetőséget biztosÍt

nonprofit szervezetek számáĺľa.

A fenti feladatkör teljesítése során a CIC a kerületi rendezvényeken szakéľtővel, tanácsadóval

együtt vesz részt, akihez a nonprofit szervezetek képviselői személyesen fordulhatnak
kérdéseikkel'

Tanácsadói teľületek:
- Jogi, közhasznúsági tanácsadás

_ Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás

. Pá|yázati tanácsadás

- Táľsadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás

- Forrásteremtésitanácsadás

- Számitőgép-kezelési és infoľmatikai tanácsadás

- Magyaľ-külhoni magyar partnerségi külkapcsolati kapcsolatok elősegítése

Partner-önkormányzatvá||a|ja,hogy az egyes rendenények'ĺe vonatkozó tanácsadói igényét
|ega|źhb azadottrendezsĺény időpontja e|őtt 30 nappal írásban koz|i a CIC --cel.



Sokľétiĺ oktatási és tanácsadói tevékenységet végez a téľség civil szeľvezetei számáľa.

CIC vállalja, hogy a projekt végéig f0 egész napos képzést szeÍvez akozigazgatás civil szférát
érintő aktualitásával kapcsolatos tematikában, ezek'rőI előzetes küld értesítést a partner-

önkoľmányzatnak. A CIc a fent felsoľolt területeken tanácsadást végez személyes
találkozókon és online foľmában.

Élĺ es digitális fóľumok, konzultácĺók, egyéb ľendezvények és pľogľamok szervezésével

elősegíti a téľség cĺvil szeľve zetei kőzöttĺ kapcsolatok bővĺĺlését;

CIC vállalja, hogy elektronikus hírlevelét (minimum 1 levelet /hő, f0I4. decembeľ 31.

napjáig bezfuő|ag) eljuttatja a térség civi| szervezeteihez, saját honlapján GYIK és egyéb civil
ügyekkel kapcsolatos információs tarta|makat, híľeket teszközzé, kerÍileti rendezvényeket tart

a fenti célok érdekében (5 rendezvény kerületenként,2014. december 3I. napjźigbezárő|ag),
és együttmiĺködik a keľületi civil szolgáltatókkal'

A Paľtneľ-önkoľmányzat civil táľsadalommal kapcso|atos progľamjaiban szervezőként,

konzulensként, közvetítőként, népszeľűsítőként a Paľtneľ-tinkoľmányzat e|őzetesen

ktiztilt íľásbeli igénybejelentése ą!ąpján lehetősége szerint részt vesz, ktĺzreműktidik.

5. Szakmai kompetenciáját konzultációk, véleményezések, monitoľingok'
munkacsopoľtokban való ľészvétel foľmájában hasznosítva a Paľtneľ-tĺnkormányzat
előzetesen kiizölt íľásbeli igénybejelentése szeľint támogatja Paľtneľ-łĺnkormźnyzat civil
szektorľa vonatkozó tevékenységét.

6. A téľség/fővĺ!ľos cĺvil szektoľával kapcsolatos infoľmációgyűjtő és feldo|gozó

tevékenységének eľedményeit a vonatkozó adatvédelmi előíľásokat betartva' igény
. szeľĺnt a partneľ-iinkoľmányzat ľe|eváns szerryeĺnek ľendelkezésére bocsájtja.

A fenti feladatköľ teljesítése során a CIC átadja a kerĺileti megjelenés alkalmával gyujtott, a
tanácsadást kérő, érdeklődő nonproťlt szewezetek képviselőinek elérhetőségeit, létrehozott
civil adatbázist épit, bővít és fejleszt, teljes ĺinkormányzati civil referensi elérhetőséget źi|it
össze.

A CIC vźi|a|ja, hogy saját honlapján lehetőséget biaosít az önkormányzati portá| közvetett
eléľéséľe, valamint önkoľmányzati hírek, felhívások kozzététe|ére.

rv.

A PARTNEn.ÖľronľĺÁľY ZAT FELADATAI

Partner-önkotmtĺnyzat vźi|alja, hogy a Civil Információs Centrum cím viselésének teljes időtaľtama
során a CIC által paľtner-önkormányzatközigazgatási illetékességi területén vállalt tevékenységekhez
folyamatos konzultáció és egytiffműködés męllett minden lehetséges és arányos segítséget és

támogatást megad, külonös tekintettel a következőkľe:

1. Saját infoľmációs felĺi|etein (honlap, helyi újság) lehetőséget biztosít z pá,Jyáző Civi|
Infoľmációs Centrum minőségben nyrlijtott szolgáltatásaĺnak és pľogľamjainak
rendszeľes megielentetéséľe.

f. Rendszeľes szakmai konzultációs lehetőséget biztosít a CIC számára a civil terület főbb

aktuális kéľdéseiről.



Aktív együttműködést segít eIő saját civil refeľensei és a CIC szakértői köztitt.

Saját nyilvános ľendezvényein lehetőséget (helyet' időt' hirdetést) biztosít a CIC szátmára
civil szervezeteknek ajánlott konzu|tációľa.

Igény esetén szabad kapacitás terhére, hétkiiznapokon a CIC számáľa helyet és egyéb

infrastruktuľáIis ktirülményeket biztosit a páilyázatban foglalt politikamentes keľületi
civil ľendezvények, konfeľenciát konzultációk céljára' illetőleg a ľendezvények,
konfeľenciák, konzultácĺók ĺdőpontjáról és helyéről 15 nappal koľábban előzetesen

íľásban éľtesíti a CIC +t.

v.

sZF,RzoI Jo G oK vÉnnr-ľĺr

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési megállapodás keľetei közotfuagy erľe való
tekintettel létĘövő jogi oltalomban vagy egyéb védelemben ľészesíthető szellemi alkotások
tekintetében a ľendelkezés joga a CIC -et illeti meg' annak szerzői vagyoni jogai a CIC tulajdonát
képezik.

vr.

A MEGÁLLAPoDÁs mŐľnr,r HATÁLYA, MEGszÍn[EsE

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Egyĺ'ittműködési megállapodást annak a|áírása napjától
2014. decembeľ 31. napjáig tartőhatńrozottid(itartamľa kotik meg.

Azonna|i hatá|Iya| mondhatják fel Felek jelen Együttműkodési megállapodást (rendkíviili
fe|mondás), amennyiben a másik fél jelen Megál|apodásból fakadó valamely kötelezettségét súlyosan
megszegi és a séľelmet szenvedő fel felhívására a jogszeru he|yzetet nem áĺ||itja he|yre, kivéve
amennyiben a kötelezettségszegés olyan méľtékű, amely a felek további együttműködést lehetetlenné
teszi.

Rendkívüli fęlmondás esetén a CIC fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredo jogai
éľvényes ítés ére, ideéľtve a kát a megtérítésére való j o got is.

VII.

nnvrľwľELENsEG

Ha a jelen Megállapodás egyes kikotései érvénýelenek, vagy érvénýelennek minősülnének, ezen
éľvénýelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás érvénýelenséggel nem érintett
ręndelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette a rendelkezéshez legközelebb źi|ő
hatályos, a Felek közötti jogviszonyľa vonatkozó szabźńyt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénýelen
vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötotték vo|na
meg.

vnr.

zĺF(o RENDELKEzBsnx

Jelen Megállapodás bármely módosítása vagy vá|toztatásakizárólag akkor hatályos és érvényes, ha az
íľásos formájú és a Felek - mint jelen Megállapodás kiegészítését vagy módosítását- a|áírták'

3.

4.



Minden - jelen Megállapodással kapcsolatos - közlés íľásban, fax vagy e-mail útján töľténik. Szóbeli
közlés csak akkor lép érvénybe, ha annak közlésétől számított 36 őrán belül azt írásos foľmában
megerősítik.

Felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan körtilméný, amely e

Megál lapod źs a|áir ásźú befo lyáso lta volna.

A jelen Megállapodás magyar nyelven készült, 3 (háľom) egymással megegyezo példányban és 5
oldalból áll.
A jelen Megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a 1959. évi tV' törvény vonatkozó
rendelkezései, illetőleg a20II. évi CLXXV. töľvény azirányadő.
Felek a jelen Megállapodást elolvasták, megéľtették és magukľa néme aláirásukkal kötelezőnek
ismerik el.

Budapest,2013.
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